
El poeta José Agustín Goytiso-
lo creu que els que no entenen
el fet diferencial catala és per-
que no han viscut a Catalunya i
desconeixen la historia del país.
L'escriptor, que al desembre
traura elllibre Novíssima oda a32 Barcelona, en catala i en caste:
lIa, afirma que la ciutat ha estat
sempre integradora i plural, i
mai provinciana, com alguns
.l'han acusar,
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El poeta afirma a El Escorial que estaria disposat a fer una nova antologia de poesía catalana

José Agustín Goytisolo: "Cal tenir paciencia
amb els que ignoren el fet diferencial catalá'
L'escriptor diu que desde fora esdesconeix la realitat de Catalunya

,JaUIIÍ~ Freixes, ¡enviat especial
EL ESCORIAL'E I poeta catalá, José 'Agustín

, " .Gcvtísolo va dir ahi'r a El Es-
, I .corial que "s'ha de tenir paci-
encia ambels que ignoren el fet dife-
rencial cataláperqué 'no han, viscut
a Catalunya Ii.no.conéixen :Ia,seva
histeria", Goytisolo va-participar en
una 'taula rodona 'dedicada a analit!
zar I'obra poética de César Vallejo
que s'emmarca dins els cursos d'es-
tiu de la Universitat Complutense
de Madrid.
Goytisolo va .reflexionar sobre

Catalunya. i í'actual.panorama lite-
rari, ia la vegada va.aproñtar I'oca-
sió per donar a conéixer.la seva últi-
ma obra poética, Novfssima oda a
Barcelona,' que es presentara abans
del próxim Nada!. "Li he dit novissi-
ma. perqué no es confongui ni amb
"la deVerdaguer ni amb la de Mara-
gall", comenta Goytisolo. L'obra
compta amb mésde mil versos, ¡la
seva edici6 originalserá encatalá i
en castellá.t'Són sis personatges que
expliquen la historia-de la ciutat des
del seu amor desenfrenar a Barcelo-
na." El llibrecompta amb il.lustra-
cions de Josep Guinovart. José
Agustin Goytisolo no descarta nous
projectes, "si la salut m'ho permet",
El poeta, estaria disposat a elabo-

rar una segona antología de poetes
catalans contemporanis. "Ho faré
quan reuneixi sis o set poetes de la
categoria de Narcís Comadira o de
Joan Margarit." Goytisolo vol con-
tinuar amb les traduccions i defensa
la utilització de tots els llenguatges
possibles, "Tot el que es fa a Catalu-
nya és cultura catalana, des del ga-
rrotfn deIs gitanos de Lleida fins a
les novel.les de Juan Marsé passant
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túra/ ~mq\trC&:i4í~~~}im'agi-adá~á> Pel;la.'~~,~~j>'fiéar-s'hi"~, comenta hagués estar representad¡i.)per. I~
pensar,que:al~,:~,:~~.,ser¡\.am~9.()~ro, 9.u~~qéa¡;~ alguns d'alt nivell intel.lectual eoIn'i'ta:de
qu<\t~~;',(),,~Il,1?~!,,,~~p~~,,(jo}1~Jd; :,::,~()~:;de. la mteU~t~tat ~taI~, Carner; ti hauria faItat una:nlfc:#\el
qu~yptde(l),g!f,}I.~vol poleml(:a>.Ila:fq~een} lloc de tenír- ~o.ler~cta 'rupturnme. És bonic que hihfi~~-(Ui
sobr~'l'amb¡ent:.cultilial de Barcelo-. "amb'Tignoránt, el punxen I I'ínsul- Gabriel Ferrater, un Joany~ypij;
na, titllat deproviiicm pér alguns m-ten". El poeta catalá es va mostrar s6n gent que defuig una mica dé Ia-
tel.lectuals com Mario Vargas LIo- molt satisfet amb el resultat deis cadernicisme, pero.qu'e;n('per
sao Joes Olímpics de Barcelona i "amb descomptat, no trauran cap ment a
"Barcelona no ha estat mai Parls la dignitat amb que s'han tractat els Riba o a Camer." José Augstín

ni Viena, peró és una ciutat molt in- símbols i la Ilengua de Catalunya", Goytisolo va considerar "un: gran
tegradora i plural, i aquesta és la Goytisolo creu que es van intentar encert", poder estudiar I'obra de Cé-
seva riquesa; m'agrada tal com és i crear a través d'alguns mitjans de sar Vallejo, en el centenari del seu '
no cree que ara estigui passant res comunicaci6 falses polémiques "que naixement."Va ser un poeta que va
que no hagués passat abans." Per no tenen res a veure amb la realitat influir molt les primeres promocions
Goytisolo, els que acusen l'ambient del pais i amb l'esperit de la gent", d'escriptors com Bias de Otero o Ga-
cultural de Barcelona de provincia- briel Celaya, en el sentit de la mane-
nisme "són els que no coneixen que Vallejo iPapasseít ra lliure que tenia de tractar els te-
aquí hi ha un idioma natural del mes, sense cap mascara. Utilitzant
país que és el catalá". "Si hagués de comparar l'obra de el Ilenguatgedel carrer i fent-ho
Goytisolo opina que "s'ha de te- Vallejo amb la d'algun poeta catalá, d'una manera molt bonica, era ca-

nir una mica de transigencia amb la ho faria amb la de Salvat-Papasseit, pac de tractar qualsevol tema, per-
gent que no ho entén, paciencia i no S6n dues persones autodidactes que que considerava que tots podien ser
fer-ne cas, perqué aquestes valora- primer desperten cert recel pero que poétics."
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